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2) informacji o kawdej innej niw de minimis pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, 
na które udzielona jest pomoc na ”odstawie uchwaJy; 

3) o`wiadczenia, we ”rzedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tjŁ nie s”eJnia kryte-

riów okre`lonych w pkt 9-11 Wytycznych ws”ólnotowych dotyczących ”omocy ”aLstwa w celu ra-

towania i restrukturyzacji zagrowonych ”rzedsiębiorstw (ŚzŁ UrzŁ Uś C 244 z 1 ”audziernika 2004 r.). 

3. Przedsiębiorca na kawde wądanie, zobowiązany jest do skJadania innych niezbędnych informacji 

i dokumentów związanych z udzieloną ”omocą, które obrazują jego sytuację ekonomicznąŁ 

§ 9. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r. 
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UCHWAIA NR XXXVII/316/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru w obrębach BaczysJaw, Śargoszewo, Kozielice, Kretlewo i Samlino. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124 i Nr 75, poz. 474) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Rada Miejska 

w Golczewie uchwala, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 

USTALśNIA OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

Zakres regulacji 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XV/142/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 31 lipca 2008 r. 

w sprawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla obszaru 

w obrębach BaczysJaw, Śargoszewo, Kozielice, Kretlewo i Samlino, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustale-

niami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Golczewo uchwalone-

go uchwaJą Nr XXXIII/218/02 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lipca 2002 r., zmienionego uchwaJą 
Nr VII/42/03 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 kwietnia 2003 r., uchwaJą Nr XVII/156/08 Rady Miej-

skiej w Golczewie z dnia 6 listopada 2008 r., uchwaJą Nr XVIII/162/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 

18 grudnia 2008 r. oraz uchwaJą Nr XXVII/245/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 listopada 
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2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ”oJowonego w obrę-
bach BaczysJaw, Śargoszewo, Kozielice, Kretlewo i Samlino w gminie Golczewo, zwanym dalej ｭplanem 

miejscowymｬ. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 981,50 ha, oznaczony na zaJącznikach gra-

ficznych nr 1 - 3, do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagos”odarowania obszarów lokalizacji elek-

trowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą technicznąŁ 

4. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJączniki graficzne - rysunki planu miejscowego: 

a) zaJącznik nr 1 - rysunek w skali 1:2000, 

b) zaJącznik nr 2 - rysunek w skali 1:2000, 

c) zaJącznik nr 3 - rysunek w skali 1:2000; 

2) zaJącznik nr 4 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Golczewo dla obszaru objętego ”lanem miejscowym; 

3) zaJącznik nr 5 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Golczewie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do projektu planu miejscowego; 

4) zaJącznik nr 6 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie zasad realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania. 

§ 2. 1. Na obszarze planu miejscowego, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, a takwe szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
4) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
7) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Ustalenia planu miejscowego obejmują: 

1) tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych i upraw rolnych z zakazem lokalizacji zabudowy na staJy 
”obyt ludzi, ograniczone nie”rzekraczalną linią zabudowy, oznaczone na rysunkach ”lanu miejscowe-

go symbolem - E/R; 

2) tereny istniejących dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku ”lanu miejscowego symbolem - KDW; 

3) tereny lasów objęte zakazem zabudowy, oznaczone na rysunkach planu miejscowego symbolem - ZL; 

4) teren przeznaczony pod lokalizację urządzeL i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji elektro-

energetycznej 15kV/110kV, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem - EE. 

5) teren ”rojektowanej stacji ”rzeJadunkowej od”adów komunalnych, oznaczony na rysunku planu miej-

scowego symbolem - O; 

3. Tereny objęte ”lanem miejscowym do chwili ich zagospodarowania zgodnie z ”rojektowaną funk-

cją mogą być uwytkowane w s”osób dotychczasowyŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego 

§ 3. Ustala się rygory dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

1) na terenach objętych strefą ｭW. II.ｬ - czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych, do”uszczają-
cej inwestowanie ”od okre`lonymi warunkami, ustala się: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z wJa`ciwym organem dsŁ ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 
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b) ”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzają-
cych roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre`lonych 
przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

2) w Strefie ｭW. III.ｬ - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ”olegającej 
na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych, 

ustala się: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z wJa`ciwym organem dsŁ ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 
RozdziaJ 3 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i krajobrazu kulturowego 

§ 4. W zakresie `rodowiska ”rzyrodniczego i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) obowiązek zabez”ieczenia `rodowiska ”rzed ”oraweniem ”rądem i Jadunkami elektrostatycznymi; 

2) obowiązek ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w sprawie oceny oddziaJywania na `rodowisko, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

3) obowiązek ”rzywrócenia terenu do stanu umowliwiającego kontynuację jego uwytkowania w dotych-

czasowy s”osób, ”o zakoLczeniu ”rac inwestycyjnych; 
4) zakaz zmiany stosunków wodnych, zasy”ywania oczek wodnych i bezod”Jywowych zagJębieL terenu; 
5) zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany ”owstaJe w wyniku prowadzonych prac budowlanych nale-

wy ”rzywrócić do stanu umowliwiającego kontynuację jego uwytkowania w dotychczasowy s”osób; 
6) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach podmokJych i związanych z nimi zbiorowiskami 

ro`linnymi - zachować w stanie niezmienionym; 

7) zachowanie istniejących cieków i rowów melioracyjnych z naturalną obudową ro`linną; 
8) zachowanie zadrzewieL `ród”olnych i wzdJuw dróg; 
9) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych na nieuwytku w obrębie Samlino - czę`ć dziaJki 271ł1Ł 

RozdziaJ 4 

Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej i komunikacji 

§ 5. Zasady budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) elektrownie wiatrowe będą ”racowaJy bezobsJugowo w związku z czym nie ”rojektuje się uzbrojenia 
terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, od”rowadzanie `cieków, zao”atrzenie w gaz; 

2) inwestor zobowiązany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odrębnymi do powiado-

mienia od”owiednich wJadz lotniczych, o przewidywanym terminie zakoLczenia budowy oraz do wy-

konania oznakowania przeszkodowego wraz z podaniem dokJadnych ws”óJrzędnych geograficznych 
urządzeL ”owoJując się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej - od”owiedni dla terenów ozna-

czonych na zaJączniku graficznym; 

3) elektrownie wiatrowe nalewy ”oJączyć między sobą i ze stacją elektroenergetyczną 15KVł110 kV na 

terenie oznaczonym symbolem śś, kablową siecią elektroenergetyczną `rednich na”ięć zlokalizowaną 
na terenach oznaczonych symbolami śłRŁ Śo”uszcza się uJowenie sieci teletechnicznej (kabli sterowa-

nia i automatyki) pomiędzy turbinami i stacją elektroenergetyczną 15kVł110 kV w liniach rozgrani-

czenia istniejących dróg i ”rojektowanych dróg serwisowych; 

4) ”rojektowaną stację elektroenergetyczną 15kVł110kV zlokalizowaną na terenie oznaczonym symbo-

lem śś, ”rzyJączyć zgodnie z warunkami technicznymi ”rzyJączenia; 
5) do”uszcza się ”oJączenie elektrowni wiatrowych ze stacją elektroenergetyczną 110 kV zlokalizowaną 

poza obszarem opracowania; 

6) wystę”ujące w granicach opracowania elektroenergetyczne i telekomunikacyjne sieci oraz urządzenia 
drenarskie i melioracyjne muszą być zachowane. W przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami 

nalewy je ”rzebudować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi; 

7) obsJuga komunikacyjna obszaru planu i ”oszczególnych terenów z istniejących dróg, oznaczonych 

symbolem KDW; 
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8) utrzymuje się istniejące drogi ”olne z mowliwo`cią ich wykorzystania jako dróg serwisowych niezbęd-

nych do ”rawidJowego funkcjonowania zes”oJu elektrowni wiatrowych; 
9) do”uszcza się budowę zjazdów z istniejących dróg oznaczonych symbolem KDW, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi. 

ŚźIAI II 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś PRźśźNACźśNIś I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

§ 6. 1. Na terenach o Jącznej ”owierzchni 593, 956 ha, oznaczonych na rysunkach planu symbolem 

śłR, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: obszar lokalizacji do 29 wiew elektrowni wiatrowych o mocy od 1,5 MW 

do 3,0 MW o Jącznej mocy nie ”rzekraczającej 87 MW - ”oza lokalizacją elektrowni wiatrowych uwyt-

kowanie wyJącznie rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na 

staJy ”obyt ludzi; 
2) szczegóJowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nastą”i na eta”ie 

s”orządzania ”rojektów budowlanych; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysoko`ć wiewy ”onad ”oziom terenu - 120,0 m, 

b) maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu wirnika w pozycji pionowej - 200,0 m ponad poziomem 

terenu, 

c) ”owierzchnia ”laców serwisowych do 900 m2, 

d) w celu s”eJnienia warunków wynikających z norm dopuszczalnego poziomu haJasu, lokalizację 
wiew do”uszcza się w odlegJo`ci zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych 
”rze”isów branwowych, 

e) minimalna odlegJo`ć między wiewami - 300 m, 

f) szeroko`ć dróg serwisowych w liniach rozgraniczających - od 4,0 m do 6,0 m, 

g) odlegJo`ć nie”rzekraczalnej linii zabudowy od istniejącej drogi wojewódzkiej - minimum 150,0 m, 

h) elektrownie wiatrowe ”owinny być ”omalowane w kolorach ”astelowych, nie kontrastujących z oto-

czeniem, 

i) do”uszcza się umieszczenie na gondoli logo ”roducenta, inwestora lub wJa`ciciela elektrowni wia-

trowych, 

j) urządzenia wymagają oznakowania ”rzeszkodowego wg aktualnie obowiązujących ”rze”isów; 
4) obowiązek wykonania roz”oznania geotechnicznego umowliwiającego szczegóJowe okre`lenie s”oso-

bu posadowienia konstrukcji; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z § 3 niniejszej uchwaJy; 
6) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego zgodnie z § 4 niniejszej uchwaJy; 
7) zasady obsJugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z § 5 niniejszej uchwaJy; 
8) do”uszcza się ”rowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrow-

niom wiatrowym w tym kabli sterowania i automatyki i innych urządzeL infrastruktury technicznej; 
9) mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych gruntów rolnych na cele związane z rolniczym uwytko-

waniem terenu zgodnie z przepisami odrębnymi do”uszcza się wydzielenia ”od urządzenia infrastruk-

tury technicznej; 

10) mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych gruntów rolnych na ”otrzeby wydzielania dróg serwi-

sowych o szeroko`ci 4,0 m do 6,0 m i ”laców serwisowych o powierzchni do 900 m2; 

11) obsJugę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od istniejących dróg oznaczonych na rysunku ”lanuŁ 

2. Na terenach o powierzchni 4,30 ha, oznaczonych symbolem źL ustala się: 

1) tereny lasów z zakazem zabudowy, za wyjątkiem obiektów związanych z gos”odarką le`ną; 
2) zasady ”odziaJu i scalania terenu w dostosowaniu do ”otrzeb gos”odarki le`nej; 
3) zakaz prowadzenia infrastruktury technicznej. 

3. Na terenie o powierzchni 0,25 ha, oznaczonym na zaJączniku nr 3, symbolem śś ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren urządzeL elektroenergetycznych, lokalizacji stacji elektroenergetycznej - gJówne-

go punktu zasilania 15kV/110kV; 

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - nie okre`la się, 
b) maksymalna wysoko`ć obiektów kubaturowych - nie okre`la się, 
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c) mowliwo`ć wtórnych ”odziaJów geodezyjnych na ”otrzeby eks”loatacji stacji, 
d) na wydzielonym terenie do”uszcza się zabudowę związaną z eks”loatacją elektrowni wiatrowych; 

3) uciąwliwo`ć związana z elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym wytwarzanym przez 

stację winna zamknąć się w granicach terenu EE; 

4) obsJugę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od istniejących dróg oznaczonych na rysunkach 
planu symbolem KDW. 

4. Na terenie o powierzchni 7,504 ha, oznaczonym symbolem O ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: stacja ”rzeJadunkowa od”adów komunalnych; 

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia biologicznie czynna - 20%, 

b) zakaz zabudowy na staJy ”obyt ludzi, 
c) konieczno`ć zabez”ieczenia ”odJowa ”rzed odciekami ze zgromadzonych od”adów - zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami odrębnymi, 

d) obsJuga komunikacyjna z istniejącej drogi oznaczonej symbolem KDW; 

5. Na terenach o powierzchni 24,65 ha, oznaczonych symbolem KŚW ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: istniejące drogi wewnętrzne do zachowania i dalszego uwytkowania, 
2) zasady zagospodarowania terenu - szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 6,0 m do 16 m, 

jak w stanie istniejącym; 

3) do”uszcza się wJączenie dróg serwisowych oraz prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych 

i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym w tym kabli sterowania i automatyki; 

4) do”uszcza się budowę nowych lub ”oszerzenie istniejących zjazdówŁ 
ŚźIAI III 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 7. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami: E/R, EE, O - 30%; 

2) dla terenów oznaczonych symbolem ZL - 0%; 

3) dla terenów oznaczonych symbolami: KDW - 0%. 

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych, nie stanowią-
cych zwartego kom”leksu uwytków rolnych, na cele nierolnicze ”od fundamenty, drogi serwisowe i stację 
elektroenergetyczną - o Jącznej ”owierzchni 14,75 ha w tym: 

1) 3,27 ha gruntów klasy R IV; 
2) 4,18 ha gruntów klasy R III; 
3) 2,15 ha gruntów klasy I V; 
4) 2,14 ha gruntów klasy R V; 
5) 3,01 ha gruntów klasy R VIŁ 

3. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
terenu. 

§ 8. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego oraz podlega publikacji na stronie www.bip.golczewo.pl. 

 

 PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

MieczysJaw PeruwyLski 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 81 ｦ 10527 ｦ Poz. 1518 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXVII/316/10 

Rady Miejskiej w Golczewie 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 81 ｦ 10528 ｦ Poz. 1518 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVII/316/10 

Rady Miejskiej w Golczewie 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 81 ｦ 10529 ｦ Poz. 1518 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVII/316/10 

Rady Miejskiej w Golczewie 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 81 ｦ 10530 ｦ Poz. 1518 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXVII/316/10 

Rady Miejskiej w Golczewie 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 81 ｦ 10531 ｦ Poz. 1518 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 81 ｦ 10532 ｦ Poz. 1518,1519 

 

źaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr XXXVII/316/10 

Rady Miejskiej w Golczewie 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124 Nr 75, poz. 474) Rada Miejska w Golczewie rozstrzyga, co nastę”uje: 
Do projektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla obszaru ”oJowonego w obrębach 
BaczysJaw, Śargoszewo, Kozielice, Kretlewo i Samlino dotyczącego ”rzeznaczenia terenów ”od lokaliza-

cję elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, wyJowonego do ”ublicznego 
wglądu wraz z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko, nie w”JynęJa wadna uwagaŁ 
 

 

 

źaJącznik nr 6 

do uchwaJy Nr XXXVII/316/10 

Rady Miejskiej w Golczewie 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124 Nr 75, poz. 474) Rada Miejska w Golczewie rozstrzyga, co nastę”uje: 
ź ustaleL zawartych w uchwale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

w obrębach BaczysJaw, Śargoszewo, Kozielice, Kretlewo i Samlino dotyczącego ”rzeznaczenia terenów 
”od lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz z przeprowa-

dzonej analizy ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu miejscowego wynika, iw jego ”rzyjęcie 
oraz realizacja zapisanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociąga za sobą wydat-

ków z budwetu gminy.  

Wszelkie inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej będą w caJo`ci finansowane ze `rodków ”oza-

budwetowychŁ 
1518 

 

1519 
1519 

UCHWAIA NR XXXVII/319/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w s”rawie s”rawienia ”ogrzebu oraz zwrotu wydatków ”oniesionych na ten cel 
przez Gminę Golczewo. 

Na podstawie art. 96 ust. 4 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy s”oJecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, 

poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229 i Nr 81, poz. 527) oraz 


